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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKAMössa och halsduk i Lowisa

Garn: Lowisa 
Garnåtgång: 
Mössa 3 nystan färg 1 (300)
 2 nystan färg 2 (367)
Sjal 9 nystan färg 1(300)
Storlek:  
Mössa 56–58 cm huvudmått.
Sjal 180 cm på bredden och ca 60 cm på höjden
Stickor:  
Mössa: Stickor nr 9 
Sjal: Stickor nr 7

Masktäthet: 12 m och 18 v rutmönster på stickor nr 7 = 10 cm
  9 m på stickor nr 9 med dubbelt garn = 10 cm

RUTMÖNSTER

Varv 1: Sticka * 2 rm, 2 am,  
upprepa från * varvet ut

Varv 2: Sticka rm på rm och am på am

Varv 3: Sticka am på rm och rm på am

Varv 4: Sticka som var 2

Upprepa varv 1–4

MÖSSA 
Lägg upp 42 m med färg 1 med dubbelt garn 
på st nr 9. Sticka 12 räta v. Första v = avigsidan. 
Byt till färg 2. * sticka 2 am, öka 1 m (=drag upp 
garnet mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm),  
upprepa från * och sluta med 2 am = 62 m.  
Sticka ytterligare 4 v slätstickning. Byt till färg 1.

Sticka rutmönster, efter 16 varv sticka 2 m till-
sammans avigt över varje rät ruta. Sticka 3 varv. På 
nästa varv stickas 2 m tillsammans rätt över varje 
avig ruta. Det finns nu 31 m. Sticka 1 varv rm på 
rm och am på am. Nästa varv stickas rätt och  
2 m tillsammans över hela varvet (= 16 m). Sticka 
1 avigt varv. Sticka 2 rm tillsammans på nästa v. 
Tag av garnet. Drag tråden genom resterande 
maskor, dra ihop och fäst tråden. Sy ihop mössan 
mitt bak.

HALSDUK
Lägg upp 212 m på stickor nr 7. Sticka fram och 
tillbaka. Sticka 2 räta v + 1 rätt varv och ett avigt 
varv. Första varvet = rätsidan. Sticka därefter rut-
mönster oh efter 1 v avmaska 2 m i början av varje 
varv. Tills alla maskor är slut. Gör 3 stora tofsar till 
spetsarna.


